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FORORD 

Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. 

 

Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre, at du bruger dit køretøj forsvarligt. Den 

inkluderer desuden informationer om generel pleje og vedligeholdelse af din ATV. Derfor 

vil vi meget gerne, at du læser manualen, før du anvender køretøjet. 

 

Vi håber meget på, at du bliver glad for at bruge din ATV og får en masse sjov med den. 

Skulle der opstå eventuelle problemer, så kontakt venligst din lokale forhandler. 
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ADVARSEL 
˙KUN TIL FØRER 
Dette køretøjs bæreevne og sædekonstruktion er kun designet til føreren af køretøjet. 

Det er ikke sikkert at have en passager med. 

˙DER KRÆVES VOKSENT TILSYN OG INSTRUKTION 

KUN TIL OFF-ROAD BRUG 
Dette køretøj er designet og fremstillet udelukkende til off-road kørsel. 

Det er ulovligt at anvende køretøjet på offentlig gade, vej eller motorvej. 

˙BRUG ALTID HJELM 

˙LÆS DENNE BRUGERMANUAL GRUNDIGT IGENNEM 

˙DU MÅ IKKE ANVENDE KØRETØJET OM NATTEN 

˙DET KAN VÆRE FARLIGT AT KØRE PÅ ET USIKKERT UNDERLAG  
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SIKKERHEDSINFORMATION 

★ Lad ikke dit barn anvende køretøjet uden dit tilsyn. 

★ Dette køretøj er KUN TIL FØRER, IKKE TIL PASSAGERER. 

★ Hold sikkerhedsafstand mellem dit og andres køretøjer. 

★ Dette køretøj er kun designet til at køre på jævne, ikke-offentlige veje uden forhindringer. 

★ Både børn og deres forældre skal forstå denne brugermanual til fulde, før køretøjet anvendes. 

★ Det er ulovligt at køre dette køretøj på offentlig vej eller motorvej. Hvis du skal krydse en vej, 

så stå af køretøjet og skub det over vejen. 

★ Du må ikke være påvirket af alkohol eller stoffer, når dette køretøj anvendes. Dette kan 

forringe dømmekraften og medføre alvorlig personskade eller i værste fald død. 
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SPECIFIKATIONER 
MODELTYPE / MOTOR 50㏄ 90㏄ 100㏄ 

TYPE LUFTKØLET，2-TAKTS 

STARTER KICK ＆ ELEKTRISK 

SMØRELSE OLIEPUMPE, SEPARAT FORSYNING 

GEARING AUTOMATISK (C.V.T.，V-Belt) 

TÆNDRØR NGK BP7HS 

BATTERI 12V-4AH 

OLIEKAPACITET 1 liter 

BRÆNDSTOFTANK 5 liter 

TOTAL LÆNGDE 1465mm 1525mm 

TOTAL BREDDE 875mm 890mm 

TOTAL HØJDE 890mm 930mm 

SÆDEHØJDE 700mm 740mm 

AKSELAFSTAND 955 mm 

ANGIVET EGENVÆGT 100 kg 105 kg 

BREMSER FOR: DOBBELT TROMLE; BAG: TROMLE 

AFFJEDRING Oliedæmpet , For— A-Arm , Bag—Enkelt støddæmper 

FORHJUL 16×8-7 20×7-8 

BAGHJUL 16×8-7 18×9.5-8 
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PERIODISK SYN OG SERVICE 

Vedligeholdelsesskema 

Vedligeholdelsesintervallerne i det følgende skema er baseret på gennemsnitlige 

kørselsforhold. Ved kørsel i beskidt terræn kræves der mere regelmæssig service. 

 Frekvens 

Del 

Første service 

(første uge) 

Månedlig  Kvartal Årlig 

Luftrenser   R R,I 

Benzinfilter/Benzinrør I  I  

Dæktryk/Slid I I   

Batteri   I  

Bremsetolerance & Styretøj I J   

Støddæmper  I   

Skruer sidder stramt I I   

Tændrør   R  

Skift gearkasse-olie    I 

Smørelse af chassis   R,S I 

Karburator I  J R 

Drivkæde I  I,S  

R: Rengør; J: Justér; S: Smør; I: Inspicér, tjek, udskift hvis nødvendigt 
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INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING 

Inspicér dit køretøj hver dag før du benytter det. Det tager kun få minutter at tjekke dit køretøj, 

og det kan redde dit liv. 

★ Tjek dækkenes tilstand og dæktrykket. 

★ Tjek møtrikker, bolte og lignende. 

★ Tjek kædedrevets tilstand og slæk. 

★ Kontrollér, at motorens stopkontakt fungerer korrekt. 

★ Tjek, at gasspjældet åbner og lukker uden problemer. 

★ Tjek niveauet i brændstoftanken og olieniveauet i olietanken. 

★ Tjek bremsefunktionen for at se, om bremsekablerne binder. 

★ Tjek, at styretøjet drejer let både til venstre og højre. 

★ Tjek, at bremsehåndtaget fungerer effektivt. Frigangen skal være 1-2 cm (eller ca. 1/2 tomme). 

Prøv at bremse tidligt, når du skal ud at køre. 
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INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING  

(1) Tjek og / eller Genopfyld Olie. 

BEMÆRK： 

 

 

 

 

 

 

(2) Tjek og genopfyld brændstof. 

BEMÆRK： 

 

 

 

 

＊ Vær sikker på, at der er nok olie, og at låget er påsat korrekt. 

＊ Total oliekapacitet：1.0 liter 

＊ Ordineret olie: Brug kun 2-takts-motorolie, syntetisk type anbefales. 

＊ Brug standard SAE 90-olie til gearkassen. 

＊ Langdistancekørsel vil skade og udbrænde motordelene, hvis der ikke er nok olie. 

＊ . 

＊  

＊  

＊ Stop motoren før genopfyldning. 

＊ Brug blyfri benzin med oktan 92 eller derover. 

＊ Drej benzindækslet med uret for at stramme det og mod uret for at løsne det. 

＊ Overfyld ikke med benzin, da dette kan resultere i brand, når motoren er varm. 
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INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING 

(1) Tjek dæktryk 

＊ Tjek efter, at dæktrykkene er normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ Tjek, at der ikke er grus i dækmønsteret eller gennemboring. Hvis dette er tilfældet, så rengør. 

＊ Tjek efter revner eller hård nedslidning. Hvis nedslidningen overskrider det tilladte, skal 

dækket skiftes. 

＊ For detaljerede dækspecifikationer, se venligst markeringen på dækkene. 

 

Dækstørrelse: 16x8-7 (50cc), 20x7-8, 18x9.5-8 

Anbefalet dæktryk: 8 psi (0.56 kgf/cm2) 

Max. tryk : 10 psi (0.7 kgf/cm2) 

Min. tryk : 6 psi (0.42 kgf/cm2) 

Dækstørrelse: 19x7-8 

Anbefalet dæktryk: 2.2 psi (0.15 kgf/cm2) 

Max. tryk : 2.6 psi (0.18kgf/cm2) 

Min. tryk : 1.8 psi (0.13kgf/cm2) 
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INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING 

(2) Tjek batteriet. 

＊ Åbn sædet. 

＊ Fjern den negative og positive terminal (den 

negative først). 

＊ Fjern batteri og tjek spændingen. 

＊ Normal spænding：12V og derover 

＊ Hold altid terminalerne rene. 

＊ Oplad batteriet på baggrund af 

instruktionerne. 

 

 

 

(3) Tjek for- og bag-støddæmpere. 

Læg tryk på både styretøjet foran samt sædet for at tjekke for- og 

bag-støddæmpernes funktionalitet.. 

(4) Tjek, at udstødningen er normal. 

 

 



 12 

BRUG AF KØRETØJET 

LOKALISÉR DELENE 

(1) Brændstoftank 

(2) Gashåndtag 

(3) Forbremse / parkeringsbremse       

(4) Brændstofventil                      

(5) Bagbremse / parkeringsbremse      

(6) Sikkerhedsafbryder（50cc）                 

(7) Sædelås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

(3) 
(5) (7) (6) (1) 

(4) 
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BRUG AF KØRETØJET 

HOVEDAFBRYDEREN

SLUK 

＊ For at slukke motoren. 

＊ Nøglen kan trækkes ud. 

 

TÆND 

＊ For at tænde motoren. 

＊ Nøglen kan ikke trækkes ud. 

 

  

＊ For at bruge forlygterne. 

＊ Nøglen kan ikke trækkes ud. 
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BRUG AF KØRETØJET 

ELEKTRISK STARTER 

 

 

 

 

 

KNAP TIL FORLYGTER  

 

 Nærlys 

＊ Under normale forhold. 

 

  Fjernlys 

＊ For yderligere belysning. 

 

 

 

＊ Start motoren. 

BEMÆRK： 

※ Tryk ikke knappen ned igen, da motoren allerede kører. 

※ Tryk ikke på startknappen i mere end 10 sekunder, når motoren startes. 
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BRUG AF KØRETØJET 

MOTORENS STOPKONTAKT 

Denne afbryder er på venstre håndtag og kan 

bruges i nødstilfælde eller som 

sikkerhedsafbryder. 

  KØR  

＊ Motoren kan startes og betjenes. 

  STOP  

＊ Motoren kan ikke betjenes. 

 

SIKKERHEDSAFBRYDER (KUN 50CC) 

Denne afbryder befinder i bagerste venstre 

side af chassiset. Afbryderen er udstyret med 

et låg og et reb. Låget skal være tilsluttet 

køretøjet, og rebet skal forbindes til førerens 

bælte eller håndled. Dette er for at beskytte 

førerens sikkerhed. 

 

 

 

   

Sikkerhedsafbryder 
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BRUG AF KØRETØJET 

FOR/BAG-BREMSE OG PARKERINGSBREMSE 

1. Træk godt i for/bag-bremsehåndtaget. 

2. Tryk håndtaget nedad til fast bremseposition. 

3. Når bremsepositionen er fast, stopper hjulene. 

BEMÆRK： 

 

 

 

Bremsefrigørelse 

＊ Træk godt i bremsehåndtaget, og det 

fastsatte håndtag slipper. 

＊ Efter bremsen er frigjort, vil der ikke være 

nogen bremsefunktion. 

  

※ Hvis bagbremsen ikke er korrekt justeret, fungerer bremsen muligvis ikke; 

selvom bremsegrebet er indstillet til fast position 
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BRUG AF KØRETØJET 

MOTOROPSTART & ADVARSLER 

＊ Tjek olie og brændstof før opstart. 

1. Tænd for ” Hovedafbryderen”. 

2. Start motoren 

Ved brug af elektrisk starter, skal gashåndtaget være i ”lukket” tilstand, og venstre 

bremsehåndtag skal trækkes. 

Tryk derefter på startknappen til venstre eller højre. 

BEMÆRK： 

 

 

 

 

＊ Hvis motoren ikke vil starte, efter at starteren har kørt i ca. 3-4 sekunder, så tryk let på 

gashåndtaget og prøv igen – herefter skulle motoren starte. 

＊ Slip startknappen straks efter motoren er tændt. 

＊ Tryk ikke på knappen igen, når motoren er tændt, da dette kan skade motoren. 

＊ Tænd motoren i et åbent område for at undgå forgiftning fra udstødning. 
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BRUG AF KØRETØJET 

＊ Prøv kickstarter-pedalen/håndtaget gentagne gange eller tryk på den elektriske starter. Det kan 

være svært at starte motoren, hvis køretøjet ikke har været i brug i et stykke tid, eller hvis der 

kun påfyldes brændstof ved kørsel. Når anbefalet vejledning følges, er det normalt nemt at 

starte motoren, men gashåndtaget skal forblive i lukket (”CLOSE”) position. 

3. Efter kold motorstart er det nødvendigt at varme motoren op i flere minutter. 

BRÆNDSTOFVENTIL 

＊ Brændstofventilen findes på højre side af køretøjet. 

＊ Når pilen på håndtaget peger på “ON”, vil 

brændstoftilførslen være normal. 

＊ Når pilen peger på “OFF”, er der ingen 

brændstoftilførsel. 

＊ Når pilen peger på “RES”, genopfyldes der straks 

benzin. 

 

 



 19 

KORREKT KØRSEL

KØRSELSSTART 

Tryk langsomt på gashåndtaget for at styre 

hastigheden. 

＊ Acceleration vil sige at øge hastigheden. 

Tryk langsomt på gashåndtaget ved kørsel 

på skråninger. Dette aktiverer 

motorkraften. 

＊ Deceleration vil sige at sænke hastigheden. 

Slip gashåndtaget for at gøre dette. 

＊ Dette køretøj er ikke udstyret med 

differentialgear. Køreren skal lære at flytte 

sin vægt rundt og kontrollere gashåndtaget. 

 

 

 

 

 

    Gashåndtag 
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KORREKT KØRSEL 

KØRSELSSTOP 

Når du nærmer dig parkeringsstedet. 

＊ Slip gashåndtaget og anvend både for- og baghjulsbremser, indtil køretøjet er stoppet. 

Fuldt stop 

＊ Stop motoren ved at dreje hovedafbryderen til ”OFF”. 

＊ For at undgå at vælte skal du helst ikke parkere på ujævne overflader. 

BEMÆRK： 

 

 

TILKØRSELSPERIODE 

De første par uger skal du ikke køre for hurtigt og heller ikke nærme dig motorens maksimale antal 

omdrejninger (RPM). Tilkørselsperioden vil i høj grad forøge levetiden og motorens effekt på 

længere sigt. 

＊ Sluk ikke for hovedafbryderen eller motorstop-kontakten under kørsel. 
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UREGELMÆSSIGHEDER OG FEJLFINDING 

 

Hvis motoren ikke vil starte – eller afbryder mens den er startet.  

Prøv først selv at diagnosticere disse uregelmæssigheder på følgende måde: 

＊ Tjek at motorens stopkontakt er sat til RUN/KØRSEL.  

＊ Tjek at der er nok brændstof i tanken. 

Sikr dig, at du starter motoren korrekt op. 

 

Kontakt din lokale forhandler så hurtigt som muligt for at få tjekket uregelmæssigheder i dit 

køretøj. 
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VIN-NUMMER og IDENTIFIKATION 

Notér dig venligst VIN- og motornummeret.

Stelnummeret (VIN) er stemplet forrest på 

køretøjet. 

STELNR. RFL               

             STELNUMMER 

 

 

Motornummeret er ingraveret oven på det 

venstre krumtaphus. 

MOTORNR._________________________ 

        MOTORNUMMER 

 

****** J A 5 0 

*  0 0 0 0 0 6  * 
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 INSPEKTION OG SERVICE 

 

KØBSDATO: _________________ AUTOR. FORHANDLER:____________________

INSPEKTION (1)  INSPEKTION (2)  INSPEKTION (3) 
 

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

     

INSPEKTION (4)  INSPEKTION (5)  INSPEKTION (6) 
 

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 
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INSPEKTION OG SERVICE 

 

INSPEKTION (7)  INSPEKTION (8)  INSPEKTION (9) 
 

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

 

 

    

INSPEKTION (10)  INSPEKTION (11)  INSPEKTION (12) 
 

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 

  

DATO:_________________ 

 

 

___________________ 

FORHANDLER 
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SAMLEVEJLEDNING 

（Til ATV-50/90/100） 

1. Tag batteriet ud og fyld det med syrevæske. Startopladning af batteriet vil forlænge 

levetiden. Klargørings- og opladningsprocedure foretages efter batteriets instruktioner. 

 

2. Installér baghjul og –dele i følgende rækkefølge:  

A. 14x40x4.5mm spændeskive (stor) 

B. 14mm sekskantet bolt (moment 450~550kg-cm, 44~54N-m) 

C. Split (åbn enden efter installation) 

D. Gummihætte. 

 

3. 3. Installér forhjul og –dele i følgende rækkefølge:  

A. 12x40x4.5mm spændeskive (stor) 

B. 12mm sekskantet bolt (moment 300~350kg-cm, 29.5~34N-m) 

C. Split (åbn enden efter installation) 

D. Gummihætte. 

 

4. Installér front-kofanger. 
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5. Sæt styret i låsepinden i styretøjets base. Stram de 4 bolte med sekskantet sokkel. 

Installér bagcoveret til styret og justér kabler og ledninger rigtigt. Installér frontcoveret 

på bagcoveret. 

 

6. Træk sædelåsen fra og fjern sædet. Installér batteriet med den røde ledning til den 

positive pol (+) og den sorte ledning til den negative pol (-). 

 

7. Fjern dækslet til olietanken og påfyld 2-takts motorolie af en syntetisk og røgsvag type – 

samt tilstrækkelig benzin til at kunne køre. Sikr dig, at pilen på brændstofventilarmen er 

indstillet korrekt (on). 

 

8. Tænd for hovedafbryderen og forsøg at starte motoren. For at bruge den elektriske 

starter skal du tjekke følgende: 

A. Tænd for motorkontakten der befinder sig på venstre styrehåndtag 

B Træk bagbremse-håndtaget  

C. Tryk på knappen til elektrisk starter for at starte. 

 

9. Hvis køretøjet anvendes i beskidt terræn, så påfyld ekstra olie til luftfilteret. 
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P.D.I. (Inspektion før levering)  

(Til ATV-50/90/100) 

 1. Notér stel- og motornummer i brugermanualen. 

 2. Tjek at alle dæk har det korrekte tryk specificeret i brugermanualen. 

 3. Der er nok motorolie ( 2-takts, Standard SAE30 ). 

 4. Batteriet er installeret korrekt. 

 5. Alle bremser er justeret korrekt. 

 6. Brændstoftanken har nok benzin at køre på.  

 7. Tjek at affjedringen og drivkæden er korrekt indstillet. 

 8. Tjek at alle elektriske komponenter og lys virker korrekt. 

 9. Tjek at brugermanualen og værktøjsposen er sat i værktøjskassen. 
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Hvis der er andre spørgsmål, så kontakt din lokale forhandler. 

BEMÆRK：Før du installerer the front rim, så bemærk at stopstykket på 

forbremseplade-samlingen skal passe ind i front knuckle 7-mm-pladen. 

 

 


